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Предговор 
Устойчивост означава, че отговаряме на нуждите си, без да застрашаваме хората, 

околната среда или икономиката сега или в бъдеще. Ресурсите се запазват и се работи 

внимателно. И това е доста голямо предизвикателство, защото западният свят все още 

живее "на широка нога".  

Като част от „Еразъм +“ проекта  „Да живеем устойчиво в Европа“, институциите от 

Германия, Австрия, Белгия, Испания и България търсят подходи в Европа, за да 

направят собствения си живот по-устойчив и по този начин да се справим с глобалната 

екологична криза.  

Как започнахме 

Като първа стъпка обменихме информация за ситуацията в отделните държави и за 

това, което ние самите, лично и с нашите институции, вече правим, за да направим 

живота по-екологичен. Обобщихме следното:  

1. Хранене:  
Партньор от Белгия пише за преживяванията си:  

„Социално отговорен живот, внимание към околната среда и климата, повторна 

употреба на суровини, икономично използване на енергията. Това се опитваме да 

постигнем от 70-те години на миналия век.  

От около 30 години имахме сертифицирана биологична ферма за зеленчуци, плодове, 

зърно и животни, от която ние и нашите 6 деца сами се издържахме. 

Развъждахме собствени продукти и също ги продавахме, преработвахме млякото на 

кравите и козите в масло, извара, кисело мляко, мътеница, сирене. Преработвахме 

плодовете си във вино, компоти, сушени плодове и плодови сокове. Изпичахме си 

хляб, включително закваска, правехме сами бисквитки и сладкиши. Имахме и малка 

мрежа от съмишленици на био- или еко-предприемачи, пекари, месари, 

производители на зеленчуци и на плодове и редовно организирахме пазари.” 

Интересното е, че служител на австрийската организация има нещо много подобно да 

докладва: 

„Преосмислянето започна преди 16 години, когато се роди синът ни. Оттогава не 

използваме готови ястия и консумираме почти 100% приготвена от нас самите храна. 

Разбира се, има изключения като например през ваканция или когато децата искат да 

имат бързо приготвена храна (Fastfood), не бива да се поставя напълно под знака на 

забраненото и по този начин да се направи по-желано. 

Така че, що се отнася до готвенето, сме преминали към биологични и регионални 

продукти. 
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Със смъртта на бабите и дядовците, които имаха ферма, за мен и моите братя и сестри 

започна време, което, особено в края на лятото и есента, ни натоварва доста. Сега 

преработваме огромни количества плодове - варим ги, консервираме и не купуваме 

никакви плодове през това време - особено не и плодове, които не идват от Австрия. 

През това време съзнателно избягваме бананите и подобни.“ 

Служителите на другите партньорски организации също са се опитали да направят 

храненето си по-устойчиво. Например участниците от Германия, Белгия и Aвстрия 

значително са намалили консумацията на месо, докато в Испания и България фокусът е 

върху избягване на разхищаването на храна. Всеки се опитва да купува храна на местно 

ниво и с биологично качество, доколкото е възможно.  

2. Избягване на отпадъци / рециклиране: 
Всички сътруднци по проекта се опитват да избягват отпадъците от опаковки колкото е 

възможно повече, но по различен начин. Практикуват се следните идеи: 

• Предпочитам да опаковам книга или подарък в стар вестник, отколкото в 

пластмасова обвивка (Белгия).  

• Използвам торбички за хляб, зеленчуци и плодове за многократна 

употреба. (Белгия, Испания)  

• Запазвам хартия, на която е печатано само от едната страна в отделно 

чекмедже и използвам гърба за бележки, а често и за печат. (Белгия, България)  

• Вземам буркани за съхранение със себе си в ресторанта, за вземане на  

храна (Германия) 

• Опитайте се сами да си правите козметика, почистващи препарати и т.н.: 

напр.перли за баня (Германия) 

• Купуване на опаковки за повторно пълнене (нап. за душ- гел) (Германия) 

• Рециклиране на неща (Германия) 

• Нулевите отпадъци са голяма тема, откакто започнахме да работим по 

проекта Кухня с нулеви отпадъци за устойчиво бъдеще /Zero Waste Cuisine for 

Sustainable Future/– виж: https://www.facebook.com/Zero-Waste-cuisine-

107691180778324 (Австрия) 

Всички, които участват, опитват да рециклират боклука, който не може да бъде 

избегнат, но това не винаги е толкова лесно: „Ние не изхвърляме боклука поотделно, 

най-вече защото в нашия квартал няма подходящи контейнери за събиране. И ако го 

направим, винаги се питаме защо разделно събраните боклуци се отнасят от един и 

същ  камион, който вдига също и нормални контейнери за боклук.“ (България) 

https://www.facebook.com/Zero-Waste-cuisine-107691180778324
https://www.facebook.com/Zero-Waste-cuisine-107691180778324
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За да намалят допълнително отпадъците, някои участници в проекта отиват още по-

далеч: „Нося стари неща в магазина втора ръка или ги раздавам или разменям, 

купувам редовно използвани вещи и винаги се опитвам да рециклирам нещата и да 

купувам произведени прилично и с отговорност  дрехи и помощни средства ", 

съобщава партньор от Белгия. Немска партньорска организация го прави по подобен 

начин: „Купуваме вечно (неподлежащо на модните тенденции), качествено и трайно 

облекло, консумираме по-малко, респективно по-съзнателно, купуваме употребявани 

неща или поправяме, вместо да купуваме нови.“ 

3. Транспорт 
Всички участници се опитват колкото е възможно повече да избягват да шофират и 

вместо това използват обществен транспорт, колело или да се движат пеша. Двама 

участници тъкмо искали да вземат решение дали да купят нова кола. Партньорът от 

България пише: „Планираме да закупим нова кола и внимателно анализираме кой тип 

причинява най-малко замърсяване на въздуха.“ Германските партньори успяха да 

използват държавно финансиране за инвестиране в електрическа кола и 

фотоволтаична система.  

Пътуването със самолет също се избягва възможно най-много от всички, в някои случаи 

се избират дори по-близки ваканционни дестинации, за да може да се избегне летене 

в полза на пътуване с кола или влак. От България съобщават, че този отказ е значително 

улеснен по време на коронакризата. В този контекст всички са развълнувани от новите 

възможности в рамките на „зеления Еразъм“ („green Erasmus“).  

4. Eнергия 
Темата за електричеството беше основен фокус в България, Белгия и Испания. 

Участниците от Испания, например, току-що са превключили всички източници на 

светлина на светодиоди, а от България съобщават: „Опитваме се да използваме по-

малко електричество, като наблюдаваме потреблението на енергия. Ние прилагаме 

концепцията за „Умен дом“, която е едновременно забавна и икономична. Например 

светлините в коридора, които често забравяме да изключим, автоматично се изключват 

след 30 минути. Веднага щом излезем от къщата, всички ненужни устройства (лампи, 

телевизори) се изключват автоматично.“ (България)  

Сътрудниците на партньорската организация от Германия се грижат да не използват 

асансьори, а белгийският партньор пише: „Избирам зелена енергия и инвестирам във 

възобновяеми енергии (вятър, слънце, вода, ...), като инсталирам слънчеви панели на 

новопостроени апартаменти в моята непосредствена близост - тези апартаменти ще 

бъдат добре изолирани и ще черпят топлина с дълбочинни помпи. Ще има и много 

голям воден резервоар за събиране на дъждовна вода, който ще се използва за миене 

на тоалетните.“ 
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5. В рамките на интитуциите 
Също така обобщихме това, което отделните партньорски организации вече правят, за 

да защитят климата. Ето преглед:  

• Офис без хартия, комуникация в сдруженията възможно най-дигитализирана 

(Германия) 

• Ако е възможно, пътуваме с влака на срещи и се опитваме да избягваме полети 

(Австрия)  

• Купуваме отремонтирани мобилни телефони (Австрия)  

• Редовно отбелязваме темата за екологичната устойчивост на страницата ни във 

facebook (Австрия)  

• По-малко фотокопия от учителя / повече онлайн работа = по-малко 

изразходване на хартия (Испания) 

• Информираност / обръщане на внимание на учениците и учителите в училището 

(Испания) 

• Трайни офис консумативи: еко-принтер, еко-хартия, еко-тоалетна хартия 

(Германия) 

• Хартиени папки вместо пластмасови папки (България) 

• Използване на стъклени или керамични чаши вместо пластмасови чаши, 

използване на хартиени опаковки (България) 

• Натурален сапун вместо течен в пластмасова опаковка (България)  

• Използване на чешмяна вода вместо минерална вода в пластмасова опаковка 

(България) 

• Използване на платнени чанти и раници при пазаруване и носене на документи 

(България) 

• Събиране на пластмасови капачки (Зелена благотворителна кампания за 
събиране на всякакви пластмасови капачки. Парите, спечелени от рециклиране, се 
използват за закупуване на консумативи за домове за деца без родителски грижи в 
страната, както и медицинско оборудване и кувьози).  (България) 

 

6. Особености 
Докато събирахме отговорите от страните партньори, бяхме щастливи да видим колко 

вече е направено и на какви подробности обръщат внимание служителите в някои 

случаи. Германските партньори купуват коледното си дърво в саксия, а българският 
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партньор описва как компостирането и естественото подобряване на почвата имат по-

положителен ефект в сравнение с използването на химикали при отглеждането на 

култури.  

Успяхме да открием още една вълнуваща особеност с двама партньори по проекта от 

Австрия и Белгия, като и двамата имат свързано с билките обучение: „С течение на 

времето интересът към билките и растенията за подпомагане на оздравителните 

процеси се увеличи и затова се обучих за билкар. Оттогава се събира, суши, правят се 

тинктури, кремове и перли за баня и много други “, пише австрийският партньор.  

А белгийският партньор съобщава: „Мога лесно да си направя сама естествени 

оцветители, подхранващи продукти и почистващи препарати, защото проведох 

тригодишно обучение като билкар. Така че за мен нищо не се е променило и 

продължава, както е било от 70-те години на миналия век. Много се радвам, че 

усилията от толкова отдавнашно време са били правилни и че повече от всякога светът 

трябва да продължи да се движи в тази посока.“  

Заключение 
Всички сътрудници в проекта са наясно с предизвикателствата и задачите, които трябва 

да поемем, за да постигнем по-голяма защита на климата. Съществува консенсус по 

много неща, например избягване на боклука и въздушния транспорт. На някои места 

трябва да се намерят различни начини за постигане на целта, например ако системите 

за рециклиране или депониране все още не са достатъчно утвърдени или прозрачни в 

някои страни. За да се пести енергия и вода, да се придвижваме по по-екологичен 

начин и да направим собствената си институция по-екологична, са открити много 

подобни начини и някои индивидуални аспекти. За партньорите по проекта от 

Сдружението на възрастните граждани от Белгия се затвори дори пълен кръг:  като част 

от настоящата тенденция към по-голяма защита на климата, старите ценности и 

процедури, които те познават и прилагат от 70-те години на миналия век, стават отново 

все по-актуални към днешна дата.  

 

Нашите въпроси 
Като втора стъпка консорциумът събра въпроси, които сътрудниците и обучаемите в 

сферата на организациите си задават относно климата и опазването на околната среда. 

Тези въпроси трябваше да бъдат много ежедневни и ориентирани към практиката, за 

да предложат реална подкрепа за всички хора, които искат да се занимават с темата. 

От събраните 30 въпроса всяка организация избра два до три и отговори на тях.  
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1. Наистина ли електрическият автомобил е по - екологичен от 

конвенционалния двигател с вътрешно горене, ако се вземат предвид 

и производството и изхвърлянето/отделянето? 
Колко екологичен е електрическият автомобил зависи от два фактора: емисиите на 

CO2, отделени в атмосферата по време на производството му, и източниците, 

използвани за него. 

1.1. Най-големият източник на замърсяване на електрическите автомобили са техните 

батерии. Литиевите батерии за електрически превозни средства съдържат редки земни 

материали като литий, кобалт, графит и никел. Deutsche Bank изчислява, че настоящите 

литиеви резерви ще бъдат достатъчни за следващите 185 години, дори ако 

потреблението се утрои. Въпреки непрекъснато напредващата технология, 

производството на акумулатор за електрически автомобили отделя в атмосферата 17 

тона CO2. За сравнение: същото замърсяване на въздуха се случва, когато дизелов 

автомобил се използва на 200 000 километра. В този случай електрическата кола 

замърсява атмосферата точно като стандартната дизелова кола, още преди да напусне 

фабриката. 

1.2. При зареждане на електрическа кола се консумира електричество. Важен е 

източникът на енергия. Ако това са въглища, използването им продължава да 

замърсява климата. Що се отнася до възобновяемите източници, електрическите 

автомобили са наистина екологични за използване. 

Важно е да се отбележи, че въпреки факта, че производството на електрически 

автомобил е много по-замърсяващо от това на превозно средство с вътрешно горене, 

той не отделя никакви емисии в градовете, което повишава качеството на живот. 

Фабриките за литиеви батерии често са далеч от населените места. Поради 

относително простата структура на електрическите автомобили и тъй като не са 

интегрирани високоефективни компоненти, времето за експлоатация е много по-дълго 

от това на дизеловия автомобил. Например, електрическа кола на Tesla за първи път 

през 2019 г. е постигнала пробег от 1 милион километра, без да сменя батериите. 

При рециклирането на литиеви батерии се отделят много по-малко въглеродни 

емисии, отколкото при тяхното производство. За съжаление, поради сравнително 

новите технологии, все още няма достатъчно електрически автомобили, които да могат 

да бъдат рециклирани. Volkswagen построи фабрика, която може да рециклира 95% от 

ценните материали в литиевите батерии. 

 

Източници: 

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-lithium-battery-future/ 
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https://www.motorbiscuit.com/do-electric-cars-produce-a-lot-of-carbon-dioxide-co2/ 

https://electrek.co/2019/11/30/tesla-model-s-1-million-km/ 

https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/lithium-to-lithium-manganese-

to-manganese.html 

 

2. Етично оправдана ли е и устойчивата опаковка, произведена от 

възобновяеми суровини, ако се вземе предвид, че за нейната 

изработка се произвеждат хранителни продукти, докато много хора 

гладуват? Обмисляне на социалната устойчивост. 
 

Поради постоянно нарастващото световно население, потреблението се е увеличило 

драстично през последните няколко десетилетия. Освен това потребителските ни стоки 

излизат на пазара в най- разнообразни пластмасови опаковки, за да улеснят живота ни 

до най-малките детайли. Но пластмасата не само все повече затрупва нашата планета, 

тя се оказва под формата на микропластика в океаните, и в края на хранителната 

верига и в нашите тела, тя също така допринася изключително много за глобалното 

затопляне и представлява опасност за планетата и човечеството. Колко дълго нашата 

планета може да издържи тази ситуация?  

 

https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/lithium-to-lithium-manganese-to-manganese.html
https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/lithium-to-lithium-manganese-to-manganese.html
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Пластмасата се произвежда от петрол, суровина, която е ограничена и която идва 

предимно от политически нестабилни страни. За да стане независим от това и да реши 

проблема с планината от боклук и микропластмаси, ЕС си е поставил за цел да 

гарантира, че всички пластмасови опаковки в ЕС трябва да се рециклират до 2030 г. 

Следователно са разработени нови алтернативи на пластмасата, които трябва да 

проправят пътя към кръгова икономика. Те включват така наречената биопластмаса. 

Но „органичното“ не винаги е „органично“. Трябва да се прави разлика между 

„пластмаси на биологична основа“, чийто произход може да се намери във 

възобновяеми суровини, и „биоразградими пластмаси“. „Биобазиран“ не означава 

автоматично „биоразградим“ и от своя страна „биоразградим“ не означава 
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непременно, че тези суровини идват от възобновяеми суровини, тъй като те също 

могат да идват от нефт и да бъдат биоразградими.   

 

 

 

Биопластмасите се развиват бързо през последните години. И до днес могат да се 

разграничат 4 поколения биопластмаси. Първоначално биопластмасите се 

произвеждат от картофено и царевично нишесте. След това бяха използвани 

възобновяеми, негодни за консумация суровини като дървесина или остатъчни 

материали (плодови костилки, утайка от кафе, остатъци от реколта и др.) и 

необработваеми суровини (водорасли, бактерии и др.).  
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Докато пластмасите на биологична основа запазват петролните запаси и като цяло 

намаляват емисиите на въглероден диоксид и количеството пластмаса в океаните, 

въздействието на отглеждането на възобновяеми суровини за производството на 

биопластмаса върху селското стопанство може да бъде огромно. Наред с други неща, 

все по-интензивното използване напр. на обработваемата земя в земеделието или 

използването на почвени торове, пестициди, генно инженерство или нарастващото 

потребление на вода натоварват нашата околна среда.  

Освен това разграждането на биопластмасата от собствените отпадъци в домашни 

условия не е гарантирано и в инсталациите за рециклиране те не могат да се разградят 

правилно заедно с остатъчните отпадъци, тъй като изискват много повече време и по-

високи температури за разграждане (12 седмици и около 65 градуса). В резултат на 

това биопластмасата попада в компостните отпадъци като остатъчен елемент и в 

крайна сметка се счита за нежелана от центъра за рециклиране и изгаряне. 

За да се избегнат тези негативни ефекти, трябва да се разчита много повече на 

устойчивото производство и регионалната кръгова икономика. Пластмасите са 

рециклируеми материали и следователно трябва да се използват разумно. 

Но за правилното рециклиране потребителите ще се нуждаят от по-точни и ясни 

указания и достатъчно информация относно възможността за рециклиране на 

опаковките. Това би намалило объркването и несигурността им при работа с 
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пластмаса. Не е достатъчно, ако потребителят плаща повече за биопластмаса и чувства, 

че е направил нещо добро за околната среда. Това може да доведе до увеличаване на 

камарите пластмаса. Би било много по-добре да използвате пластмаса за многократна 

употреба и да избягвате пластмасата като цяло. 

Дали биопластмасата изобщо е етично оправдана, когато всеки единадесети човек на 

земята гладува, може да се обсъжда дълго време. В световен мащаб една трета от 

цялата храна се похабява или изхвърля. Околната среда също страда от огромното 

количество похабена храна. Почти една десета от всички емисии на парникови газове 

се дължат на изхвърлянето на храна. Въпреки това намаляването на хранителните 

отпадъци все още не е включено в националните цели за опазване на климата от 

Парижкото споразумение. Това може би може да бъде първа стъпка, която би могла  

да доведе до справедливо разпределение на световните ресурси и по този начин към 

по-добър свят. 

 

3.Защо разделно събраните отпадъци се изхвърлят заедно с един и същ 

камион в някои страни? Колко прозрачни са системите? Докъде може да се 

проследи това? Как стоят нещата в различните страни? 
В България начинът, по който отпадъците се събират от контейнерите за разделно 

изхвърляне, зависи от компанията, която ги извозва. Например някои компании 

използват един и същ камион, но всеки ден взимат различен контейнер (един ден само 

хартия, на следващия ден само стъкло). Други предпочитат да събират контейнерите в 

споделен камион и след това да ги сортират в съоръжението за рециклиране, което 

прави разделното изхвърляне малко безсмислено. 

По-големият проблем е липсата на контейнери за разделно събиране. Те не се 

разполагат там, където са обичайните контейнери. Много хора, които искат да 

изхвърлят поотделно, трябва да ходят на далече,  до мястото, където има контейнери 

за разделно събиране. Поставянето на такива контейнери е отговорност на общините.  

Например набор от 3 контейнера – за хартия, стъкло и пластмаса – обслужва 1000 

жители на Плевен. Друг проблем е вандализмът, проявяван към  тези контейнери, тъй 

като те са произведени от пластмаса в България и следователно не са много устойчиви 

при експлоатация и горене. Много важен проблем е нежеланието на хората да 

променят себе си и навиците си. Постоянно има оправдания от рода на: „В близост до 

къщата ми няма цветни контейнери!”, „Нямам място за три коша вкъщи!” Или „Не мога 

да променя навиците, с които съм свикнал през целия си живот!“. По този начин 

преосмислянето  и осъзнаването на собствената отговорност за устойчив живот трябва 

да бъдат първите стъпки.  
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4.Как може да се избегне планираното стареене (= съкратен срок на годност 

на продукти като електрически елементи)? Защо продуктите издържат 

наполовина по-дълго днес, отколкото по времето на нашите баби и 

дядовци? Какво трябва да се направи, за да се обърне тази тенденция? Има 

ли вече проекти и инициативи?  
Планираното остаряване датира от 1924 г., когато някои производители на крушки се 

съгласиха да направят крушки, които да издържат по-малко от сегашните. Дори през 

1932 г., поради икономическата криза в САЩ, някои икономисти смятат, че е добра 

идея да "ограничим живота на продуктите и да направим ремонтите невъзможни, за 

да поддържаме неограничен икономически растеж ". 

В миналото компаниите се стремяха да произвеждат висококачествени продукти, 

които да издържат дълго време, но през последните години те промениха стратегията 

си, за да бъдат по-печеливши, изграждайки ги с по-нискокачествени компоненти и по 

начин, по който продуктите не могат да бъдат разглобени, за да бъдат ремонтирани. 

Ако се опитате да разглобите различните части, те ще се счупят. Освен това компаниите 

не правят заместители на своите продукти или спират производството след определен 

брой години.  

Друг момент е маркетинговата стратегия, която винаги примамва потребителите да 

купуват най-новия модел или мода, било то дрехи или телефони. Например 

смартфоните и компютрите са устройства с по-кратък живот не само защото хората 

може да искат най-новия модел, но и защото новият софтуер не е съвместим със 

стария модел. 

 Възможни решения: 

● Купувайте втора ръка. По този начин ние даваме на продуктите нов живот и 

намаляваме количеството отпадъци. 

● Удължавайте максимално полезния живот на стоките и ако не можете да ги 

поправите, предавайте ги в депото за рециклиране или ги изпращайте до компании, 

специализирани в рециклирането на части, за да произвеждат нови продукти. 

● Европейският парламент предлага и насърчава регламенти, които задължават 

компаниите да изграждат нещата по такъв начин, че да могат да бъдат ремонтирани, и 

да предлагат заместители за поне десет години и да обозначават това с етикет. Но 

засега това е „доброволен етикет". 

● Нуждаем се от законодателство, което да гарантира „право на ремонт, надстройка и 

рециклиране“.  Хората трябва активно да искат от своите правителства да го правят.  

Като потребители трябва да попитаме за продължителността на живота и 
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възможността за ремонт на продуктите и да избягваме компании, които не се 

придържат към тези правила. 

o Франция вече има закон, който криминализира планираното остаряване, но 

може да се окаже трудно, това да бъде доказано. 

o В Испания от януари 2022 г. ще бъде задължително компаниите да предлагат 

3-годишна гаранция за своите продукти и поне 10 години ще трябва да 

предлагат резервни части  за ремонт. Тази промяна в законодателството за 

правата на потребителите току-що беше обявена. 

 

4. От какво се състои екологичният отпечатък? 
Концепцията за екологичния отпечатък съществува повече от 15 години и е въведена 

от Матис Вакернагел / Mathis Wackernagel /от Канадския университет в Британска 

Колумбия.  

Екологичният отпечатък (наричан още глобален отпечатък) е пространството, което се 

заема от един човек на земята.  Колко място заема вашият отпечатък зависи от начина 

ви на живот. Какво ядете, какво пиете, какво носите, как пътувате, всъщност всичко, 

което консумирате, допринася за размера на вашия отпечатък.  Защото всичко това се 

нуждае от пространство, защото трябва да се култивира, произвежда и транспортира, 

защото за това се секат дърветата и защото се отделя CO2. 

Ясно е, че западните (богатите) страни имат най-голям отпечатък. Развиващите се 

страни се справят много по-добре в това отношение, въпреки че често се сблъскват с 

най-тежките удари, що се отнася до последиците от огромния ни отпечатък. 

Средният отпечатък на гражданин на Европейския съюз е 4,8 хектара. На върха на 

списъка в Европейския съюз е Финландия със среден отпечатък от 7,6 хектара, а в 

дъното на списъка е Латвия със среден отпечатък от 2,6. 

Ако всички хора живееха с отпечатъка, изчислен за средния европеец, ще ни трябват 

4,8 Земи. За сравнение с други континенти: 

• Aфрика 1,1 хектара 

• Aзия 1,3 хектара 

• Южна и Централна Америка 2,0 хектара 

• Eвропa 4,8 хектара 

• Aвстралия и Нова Зеландия 6,5 хектара 

• Северна Америка 9,4 хектара 
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Пример за това, което производството на храна струва на планетата:  

 

Как можете да намалите въглеродния си отпечатък?  

Храна 

- Яжте местни и сезонни продукти (така че без повече ягоди през зимата)  

- Не яжте прекалено много месо, особено говеждо  

- Изберете риба от устойчиво рибарство  

- Използвайте чанти за многократна употреба и избягвайте продукти с пластмасови 

опаковки  

- Купувайте само това, от което се нуждаете. По този начин ще се избегне загуба на 

пари.  

Облекло  

- Грижете се за дрехите си 
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 - Опитайте да разменяте, вземате назаем, наемате или купувате втора ръка  

- Купувайте отговорно изработени дрехи, като например: дрехи, изработени от 

рециклирани материали или с екомаркировка  

Tранспорт 

- Карайте колело или използвайте градски транспорт  

- Направете съзнателен избор кога и как използвате колата си  

- Опитайте се следващата си ваканция да пътувате с влака  

 

Eнергия и отпадъци 

- Намалявайте отоплението с една степен. Това е голяма разлика. 

 - Вземайте бърз душ 

 - Затваряйте крана, докато си миете зъбите или миете чиниите 

- Не оставяйте електронните устройства включени и изключвайте телефона от контакта, 

когато батерията е заредена  

- Не записвайте ненужно данни в облака 

 - Избирайте енергийно ефективни продукти с етикет A (енергиен етикет на ЕС) 

 - Намаляване и повторна употреба на отпадъци.  

- Използвайте внимателно Интернет и Messenger: всеки имейл, всяко съобщение и 

всяка изпратена снимка причиняват CO2!  

Хората от страните партньори могат да изчислят своя екологичен отпечатък на тези 

уебсайтове:  

https://www.fussabdruck.de/ 

https://www.mein-fussabdruck.at/ 

http://esferaviva.com/calcula-tu-huella-ecologica/ 

https://bg.kyaaml.org/what-is-ecological-footprint-4580244-16491 

http://mijnecologischevoetafdruk.be/ 

 

https://www.fussabdruck.de/
https://www.mein-fussabdruck.at/
http://esferaviva.com/calcula-tu-huella-ecologica/
https://bg.kyaaml.org/what-is-ecological-footprint-4580244-16491
http://mijnecologischevoetafdruk.be/
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5. Какво означава устойчивост? 
Устойчивостта е широко понятие, но накратко означава, че в един устойчив свят хората, 

планетата и печалбата са в баланс, така че да не изчерпваме земята. 

Световната комисия по околна среда и развитие определя устойчивостта като 

"развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да застрашава способността 

на бъдещите поколения да отговарят на собствените си нужди". Накратко: да 

използваме земята по такъв начин, че и бъдещите поколения да могат да ú се радват. С 

устойчивостта земята може да поеме и сумата от потреблението ни в дългосрочен 

план. 

People, Planet, Profit (хора, планета, печалба), (или 3 –те П- та) е измислено от Джон 

Елкингтън, консултант в областта на устойчивото развитие. Те трябва да са в баланс, за 

да се постигне устойчивост . 

За Световната среща на върха по устойчиво развитие в Йоханесбург (2002) „P“ от 

„Печалба“ беше променена на „Просперитет“, за да включва не само икономически, но 

и социални печалби. Заплахите сега и в бъдеще включват: 

- Изменението на климата в резултат на емисиите на парникови газове 

- Разхищаване на суровини и прясна вода  

- Отпадъци и замърсители, изпуснати в околната среда   

- Прекомерна употреба на пестициди  

- Замърсяване на въздуха  

-  Изсушаване и подкисляване на почвата  

-  Експлоатация и нарушения на правата на човека 

Кои са най-честите причини семействата да искат да живеят по-устойчиво? 

Чрез стъпките, които предприемат към по-екологичен живот, семействата могат 

значително да намалят собствените си въглеродни емисии. И това е необходимо, за да 

се спре парниковия ефект. Освен това, като правят съзнателен избор, те показват на 

компаниите какво смятат за важно като потребители. И колкото повече хора правят 

това, толкова по-голяма промяна можем да постигнем заедно. 

Устойчивостта защитава нашата природна среда, както и екологичното и човешкото 

здраве.  

Съвети за по-устойчив начин на живот: 

- Внимавайте какво купувате  

-  Яжте по-често вегетарианска или веганска храна  

- Избягвайте да разхищавате  храна  

- Не летете или летете по-малко и компенсирайте полетите си с FlyGRN (Тази 

търсачка сравнява десетки хиляди самолетни билети до различни дестинации от 
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различни партньори.  Когато резервирате билет, FlyGRN получава такса от тези 

партньори. Тази такса се инвестира в (частично) компенсиране на емисиите на 

CO2 от  полета. Така че не плащате никакви допълнителни такси.  Колкото по-

висока такса получават от партньорите си, толкова повече емисии на CO2 може да 

бъде компенсиран). 

- Избирайте устойчиви начини на пътуване  

- Купувайте Secondhand и избирайте трайно облекло  

- Използвайте пестеливо енергия и вода  

- Преминете към устойчива банка и застрахователна компания 

Как може децата да бъдат вдъхновени да се стремят към един устойчив свят? 

- Гответе с децата, печете бисквитки и хляб  

- Подарете и засадете семена от зеленчуци и цветя 

- Малка градина за децата 

- Посетете ферма или производител на плодове и зеленчуци. По този начин 

децата ви могат да видят откъде идва храната им. 

- Останали са ви повехнали плодове в купата? Направете сладолед от стари 

плодове с децата си.  

- Опитайте се да слагате по-малко месо на масата. По този начин децата ви ще 

научат, че месото не трябва да бъде стандартна част от храненето и ще научат 

по-устойчиви възможности.  

- Намалете купуването на пластмасови опаковки. Потърсете картонени опаковки 

с децата си в супермаркета и майсторете нещо с тях (виж примери на 

https://www.citymom.nl/newsmom/speelgoed-karton/) 

- Здравословни закуски за училище, например за рожден ден  

(виж https://www.citymom.nl/newsmom/7x-gezond-duurzaam-trakteren/) 

- Играйте игри по темата устойчивост с детето си  

 (напр. на https://www.sustainablelearning.com/) 

 

6. Би ли било възможно да се произвеждат по-евтини трайни продукти? 
Ситуацията с доходите на биологичните ферми в Германия е била средно с около 33% 
по-добра през 2019/2020 г. от тази на конвенционалните им колеги. Според  
Федерация „Екологична  хранително-вкусова промишленост (Bund Ökologische 

https://www.citymom.nl/newsmom/7x-gezond-duurzaam-trakteren/
https://www.sustainablelearning.com/
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Lebensmittelwirtschaft), 8 000 фермери в Германия са преминали към биологично 
земеделие през последните пет години (почти  
120 000 футболни игрища) - общо в момента има над 35 000 биологични ферми в 
Германия, всеки осми бизнес.  Въпреки това дъмпинговите цени на биологичните 
продукти в супермаркета са проблем за фермерите.  Много такива продукти се внасят.  
Други са толкова евтини, защото търговците диктуват цената.  
Единствената цел на търговията на дребно с храни и на хранителната индустрия е да се 

увеличат  печалбите (Willi Kremer-Schillings, автор и фермер). Тези печалби не се вливат 

в джобовете на фермерите, независимо дали са конвенционални или органични, а в 

тези на веригите супермаркети или преработвателните концерни (Oetker, Nestle ...). 

Справедливо е да може да сте сигурни, че купувате регионално и сезонно, за 

предпочитане директно от фермата. Това обаче е устойчиво само ако не ползвате 

бензиновия двигател, за да вземете дреболии от фермерския магазин. 

EС-AГРОПОЛИТИКА 

Според  NABU (Асоциация за опазване на природата ,Германия), настоящата 

селскостопанска политика на ЕС изостря екологичните проблеми в селското стопанство, 

вместо да ги решава. Милиарди от парите на данъкоплатците ще бъдат разпределени 

по неефективен и вреден за околната среда начин. NABU и други екологични 

организации призовават за премахване на фиксираните премии за площ (средно 281 

евро на хектар земя / година), за да се постигне хармония между природата и 

земеделието. Високият дял на директните плащания означава, че земеделските 

производители увеличават максимално площите си, което укрепва големите, отслабва 

малките и вреди на околната среда. Пример: Докато една ферма от 50 хектара 

получава само около 14 000 евро годишно подпомагане на доходите, голяма ферма от 

5 000 хектара стига до огромните 1,4 милиона евро. Поради фиксираното плащане 

едва ли има стимули да се произвежда по екологичен начин. За повечето фермери има 

смисъл да постигат възможно най-високи добиви на своята земя. Резултатът е 

постоянно нарастваща интензификация на селското стопанство, при което важните 

хабитати  се губят, а насекомите имат малки шансове за оцеляване.  

За да защитим подземните си води в бъдеще и да спрем изчезването на видовете, 

устойчивото преустройство  на селското стопанство трябва да се насърчава чрез 

инвестиционна помощ и специфични мерки за опазване на природата. Ще са 

необходими ясни екологични стандарти и възможности за санкциониране за 

Европейската комисия в целия ЕС. Фермерите се нуждаят от повече стимули, които 

правят устойчивата икономика финансово привлекателна. 

Финансовото прилагане на съществуващите насоки за опазване на природата може да 

бъде постигнато чрез преразпределяне на съществуващите средства от фиксирани 

премии за площ към привлекателно финансиране за специфични мерки за опазване на 
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природата. Като цяло трябва да има много по-прозрачна и разбираема практика на 

субсидиране. 

Най-устойчивият начин на хранене е да не се яде (или да се яде малко) месо (особено 

говеждо месо) и да се ядат регионално, сезонно и биологично отглеждани продукти. 

 

Произвеждане на устойчиви продукти 

Устойчивостта в производството се отнася до натоварването на  нашата планета, когато 

се произвежда продукт. Производството на продукти от промишлеността и търговията 

винаги върви ръка за ръка с извличането на суровини от природата и използването на 

земни площи. Освен това по време на производството в почвата, въздуха и водата се 

отделят замърсители. Устойчивото производство е свързано с безопасността на труда, 

здравето и опазването на околната среда. Зад тези ключови думи стоят множество 

процеси, вериги за доставки и мерки, които трябва да бъдат променени или 

приложени. Устойчивото (екологично ефективно) производство има за цел да 

проектира създаването на стоки по начин, който пести ресурси, и да запази 

способността на околната среда да се регенерира. 

Много компании виждат възможности и предимства в устойчивата продуктова 

политика, нещо като съревнователни предимства пред  конкуренцията, адаптиране 

към промененото потребителско поведение, повишаване на привлекателността за 

квалифицирани работници.  

Все повече хора купуват устойчиви продукти. Цените могат да паднат, ако се съберат 

няколко фактора: чрез подобрена материална и енергийна ефективност, чрез по-

устойчиво управление и чрез производство в големи количества. Освен това, повече 

доставчици на пазара могат да доведат до по-добро конкурентно поведение. Това 

включва и образователна работа, така че все повече хора да осъзнават, че трябва да 

поемем отговорност за хората и природата и да консумираме устойчиво. 

7. Има ли смисъл да предпочитате силикон пред конвенционалната хартия 

за печене или например хартиени чашки за мъфини?  
За производството на силиконови съдове за печене не са необходими изкопаеми 

суровини, а силиконът е трайна пластмаса и следователно е по-екологичен. Това обаче 

означава също, че материалът е труден за биоразграждане. Ако правилно се подават в 

цикъл на рециклиране, силиконовите продукти могат лесно да бъдат рециклирани. 

Това обаче все още не е често срещана практика, всъщност само много малка част от 

силикона вече се рециклира.  

Според настоящото състояние на познанията силиконът във формите за печене е 

безвреден за здравето, но в него могат да се намерят и някои  вредни съставки, които 

например се изпаряват от формите. Потребителите трябва да загряват силиконовите 



„Да живеем устойчиво в Европа“  
Номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-007421 

 
 
 

23 
   
 
 

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 

публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния 

автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е 

употреба на информацията,съдържаща се в нея." 

форми за печене в продължение на четири часа при 200 градуса, преди да ги използват 

за първи път и при това да проветряват интензивно, за да се изпарят потенциалните 

замърсители. Този подход не е особено устойчив. Има лекари и учени, които посочват 

опасностите от хормоноподобни пластификатори, които могат да се съдържат в 

силиконовите продукти (mehr-grün.de).  

Зелените доставчици на силиконови съдове за печене (напр. Greenpicks.de) се стремят 

към устойчивост, действат справедливо, благоприятстват климата и намаляват 

замърсителите и т.н.. Продуктите на тези доставчици допринасят за устойчив, 

здравословен начин на живот. За съжаление този подход не може да се срещне сред 

евтините доставчици. Нито можете да прочетете за устойчива концепция върху 

опаковката или на уебсайта, нито техните форми миришат неутрално.  

Източници: https://www.smarticular.net/silikon-siloxane-gesundheit-umweltschaedlich-

giftig-backform/ 

https://www.smarticular.net/silikon-siloxane-gesundheit-umweltschaedlich-giftig-backform/ 

https://www.lifeverde.de/gruene-unternehmen/nachhaltige-ernaehrung-u-

gesundheit/backefix-by-sprouting 

https://www.nachhaltigleben.ch/wohnen/silikonbackformen-test-wie-gefaehrlich-sind-sie-

fuer-die-gesundheit-2627 

 

8. Как можем да намалим отпадъците от опаковки, особено с пресни 

продукти като сьомга и вегански колбаси и т.н.? Приемлива ли е 

пластмасата като опаковка, ако прави трайността много по-дълга? Има 

ли алтернативи за разграждане? Колко може да е трайността например 

на една краставица в пластмаса и какви последици има това при 

оценката на пластмасовата опаковка? 
Пластмасата дължи триумфалния си напредък в опаковъчната индустрия на 

полиетилен, произведен от природен газ и петролен полипропилен. А от 70-те години 

нататък животът без пластмаса стана немислим. Пластмасата предлага много 

предимства пред конвенционалните опаковъчни материали, като стабилност, лекота, 

стерилност и гъвкавост. Изглеждаше, че пластмасата е всичко, от А до Я, за всички 

бъдещи опаковъчни материали. Цели домакинства преживяха  тази революция и 

преминаха към пластмасови купи, пластмасови контейнери и други подобни. Кой не 

познава многобройните продукти на Tupperware. Само през последните 70 години в 

света са произведени над  8 милиарда тона пластмаса.   Поради увеличеното 

производство на пластмаса и използването на пластмаса в много области като 

туристическо облекло, играчки и други, стана ясно, че това е продукт, който крие и 

https://www.lifeverde.de/gruene-unternehmen/nachhaltige-ernaehrung-u-gesundheit/backefix-by-sprouting
https://www.lifeverde.de/gruene-unternehmen/nachhaltige-ernaehrung-u-gesundheit/backefix-by-sprouting
https://www.nachhaltigleben.ch/wohnen/silikonbackformen-test-wie-gefaehrlich-sind-sie-fuer-die-gesundheit-2627
https://www.nachhaltigleben.ch/wohnen/silikonbackformen-test-wie-gefaehrlich-sind-sie-fuer-die-gesundheit-2627
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много рискове за здравето на човечеството. Подозира се, че пластификаторите в 

играчките, забавителите на горенето в електрическите уреди и други опасности, 

свързани с пластмасовите изделия, са причините за заболявания като астма, 

затлъстяване, нарушения в развитието на ембриона или безплодие.    

Реакциите на това са особено очевидни в търговията на дребно и е обявена борба 

срещу пластмасата като опаковъчен материал. Пластмасовите торбички ще бъдат 

история в Австрия от  1 януари 2020 г. Все още могат да бъдат предадени само 

останалите запаси. На ниво ЕС от 2021 г. ще се сложи  край на пластмасовите изделия 

за еднократна употреба. 

 Но кои алтернативни опаковъчни материали могат да се използват вместо пластмаса? 

За потребителите е трудно да разберат кой опаковъчен материал има по-добра 

алтернатива по отношение на въздействието върху здравето или емисиите на CO2. Тъй 

като стъклото или хартията не са непременно по-енергоспестяващи, особено при  

производството им, и предизвикват например по-високи емисии на CO2 по време на 

транспортиране, отколкото продуктите, опаковани в лека пластмаса. Но наистина ли е 

необходимо всичко да се опакова в пластмаса? Потребителите трябва да преосмислят 

своето отношение, особено за да се избегне пластмасата като опаковъчен материал. От 

една страна, се произвежда само това, което се купува, а от друга страна, 

потребителите също трябва да обмислят дали наистина е необходимо, например, да се 

увие индивидуално всяко бонбонче в пластмаса и след това да се опакова в найлонова 

торбичка. В този контекст възниква въпросът дали опаковката се харесва на 

потребителя повече от продукта. За да се избегне тази опаковъчна лудост, в момента 

на разположение на потребителя има доста предложения. Магазини с нулеви 

отпадъци или магазини за неопаковани стоки отварят вратите си за хора, които 

съзнателно решават да намалят опаковъчните материали.  
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Тогава покупките не се извършват 

спонтанно, а изискват определено 

планиране. Бурканите с винт и бутилките с 

винт, платнените торбички и кутии трябва 

да носите със себе си. Но тази концепция 

не е нова! Всеки, който купува регионално 

и сезонно, най-вероятно прилага  този 

метод отдавна. Фермерските магазини 

предлагат идеални условия за това. 

Защото краставицата, която се купува 

регионално и сезонно, не се нуждае от 

никаква пластмаса. Правилното 

съхранение е единственото условие, за да 

бъде запазена годна  дълго време. Същото 

важи и за други плодове и зеленчуци. 

Донесени в дома в чували от плат или дървени кутии, правилно съхранявани и 

обработвани за незабавна консумация или консервирани, пластмасата като 

опаковъчен материал не е въпрос на необходимост. Има много алтернативи, но те 

също изискват да се живее не чак толкова удобно и най-вече да се притежават  

достатъчно умения за готвене. Най-добре е да купувате хранителни продукти  в 

първоначалната им  форма, като зърно, плодове, зеленчуци, мляко, месо или риба. Те 

могат да се съхраняват добре в чаши, хартиени торби, дървени кутии, кърпи промазани 

с  пчелен восък или просто прясно приготвени. Тогава не са необходими алтернативи 

за разграждане, които се правят от растителни масла или растителни нишестета, а 

социално-етичните въпроси дори не се обсъждат. 

Заключение: 

 Като цяло може да се приеме, че в много случаи пластмасата може да се избегне като 

опаковъчен материал. Прясно, регионално и сезонно приготвено е половината от 

успеха. Пластмасовите опаковки, т.е. буркани от стъкло с пластмасови капачки, 

вероятно биха се използвали само за някои продукта, като замразяване на месо или 

риба. За разлика от това алтернативни опаковъчни материали на растителна основа 

вече няма да са необходими.  

Източници:  

Ralf Grabuschnig: Seit wann gibt es Plastik? Eine kurze Geschichte des Kunststoffs. 10. 

August 2020. Verfügbar unter: https://ralfgrabuschnig.com/plastik-kunststoff-geschichte/. 

Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas. Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoffe. 

2019. Seite 8. Verfügbar unter: 
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https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastik

atlas_2019.pdf. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Heinrich Böll Stiftung: Plastikatlas. Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoffe. 

2019. Seite 16. Verfügbar unter: 

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/chemie_plastik

atlas_2019.pdf. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie: 

Plastiksackerlverbot. Verfügbar unter: 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/plastiksackerlverbot.html. 

zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Wegwerfprodukte aus Plastik Parlament stimmt für Verbot ab 2021. 27. März 2019. 

Verfügbar unter: https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-

room/20190321IPR32111/wegwerfprodukte-aus-plastik-parlament-stimmt-fur-verbot-ab-

2021. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Line to circle: Plastik in der Kritik. 16. Juli 2020. Verfügbar unter: 

https://linetocircle.de/plastik-in-der-kritik/. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

 

9. С какво семействата най-често започват, за да стават по-устойчиви в 

ежедневието си? Спестяване на енергия у дома? В домакинството? В 

къщата? Хранене? Отпадъци от храна? По-устойчиво пазаруване? По-

устойчиво пътуване? 
С появата на Зелените в политиката през 70-те години политическият фокус беше 

поставен и върху проблемите на околната среда. Бяха посочени злоупотреби и 

основани инициативи за опазване на природата. Тогава т. нар. Зелени  бяха  по-

склонни да получат гласовете си от привърженици на алтернативата  и отцепници, 

тези, които са решили да водят живот, който трябва да бъде много опростен  и 

дефиниран в смисъла на „обратно към корените“. Понастоящем този устойчив начин 

на живот се практикува във всички слоеве от населението и може да бъде описан като 

Lifestyle. 

Преди всичко семействата, които очакват деца, изведнъж започват да се занимават с 

теми като: по-здравословно готвене, избягване на отрови, пестене на енергия и др. 

Според проучване, проведено в Германия през 2021 г., 51% от анкетираните казват, че 

много добре осъзнават, че те могат да повлияят на по-устойчивия живот чрез 

ежедневното си поведение. Този резултат едва ли ще се различава значително в 

другите страни.  
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Така че с какво в ежедневието най-често семействата започват да стават по-

устойчиви? 

Според проучване, чиито мерки са сред най-популярните за устойчива консумация, 

беше установено, че повече от една трета от анкетираните ще използват регионални и 

сезонни храни. Дори да следите уебсайтове, блогове, групи във Facebook и други 

подобни в социалните медии, става ясно, че темата за устойчивия живот е 

изключително търсена и не се ограничава само до пазаруването на хранителни стоки. 

Това съдържание е представено на много опростено ниво, най-вече под  формата на 

съвети. Много теми като по-устойчива консумация, готвене, почистване и пътувания се 

обсъждат по-специално във Facebook групите. Все повече хора следват философията за 

нулеви отпадъци, от една страна, за да запазят природните ресурси, но от друга, за да 

натоварват по-малко бюджета на домакинствата си. В областта на хигиената и 

почистването на домакинствата мнозина виждат отказа от перилни препарати или 

използването на саморъчно приготвени продукти, използващи естествени суровини, 

като възможност за добавяне на по-малко химикали в тялото и по този начин да 

живеят по-здравословно. На голямо разнообразие от платформи обаче хората също 

научават, че по-устойчивият живот включва повече от простото използване на 

естествено отглеждани суровини. Да живееш по-устойчиво означава също да гледаш 

откъде се получават тези естествено отглеждани суровини. Въпреки че индийските 

сапунени орехи (Sapindus saponaria ) са много екологични в цикъла на измиване, 

фактът, че са изминали дълъг път и по този начин причиняват високи емисии на CO2, не 

може да бъде класифициран като устойчив. Много по-добре е да се използват 

регионални суровини. В Европа напр. кестените или сапунената торбичка са добра 

алтернатива на химическите детергенти. От тях могат да се направят шампоан за коса, 

сапун и препарати. Както се казва - „За всяка болка има билка“! Билките, особено 

дивите билки, се радват на нарастваща популярност. Курсове като „Готвене с диви 

билки“ или „Алпийски билки “ често се резервират изцяло много преди началото на 

курса. Под по-устойчив живот хората разбират да намерят своето щастие в и с 

природата. Според проучване на тема „устойчиви пътувания“, около 80% от 

анкетираните смятат, че отношението към страната и нейните жители е особено важно. 

Също както и защитата на местните растения и животни. Въпреки че респондентите се 

оказаха много екологични, само 16% от анкетираните обърнаха внимание на 

екологично пътуване. Поради Коронапандемията туристическите пътувания са силно 

ограничени. Маршрутите са по-кратки, тъй като са ограничени в рамките на 

собствената страна, но се извършват почти изключително с кола. Пътуването с автобус 

или влак се избягва поради страх от заразяване. Как пътуването ще изглежда в бъдеще 

остава неизвестна величина. Въпреки това може да се предположи, че много 

семейства ще преосмислят и тази област. Някои може да решат да се откажат изобщо 

от полетите или да предпочетат да пътуват с влак. Преминаването към електро 
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автомобили е изключително спорен въпрос сред семействата и ще бъде дългогодишен 

медиен въпрос. За съвети как да живеете по-устойчиво като семейство вижте: 

• https://www.bevegt.de/nachhaltiger-leben/ 

• https://www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/detailansicht/nachhaltigkeit 

• https://www.conserve-energy-future.com/15-ideas-for-sustainable-living.php 

• https://lunamag.de/2017/01/nachhaltig-leben-mit-kindern-das-geht-hier-die-besten-

tipps/ 

Източници:  

Saskia Richter: Entwicklung und Perspektiven grüner Parteien in Europa. Anschlussfähige 

politische Kraft in sich wandelnden System. Sep. 2009. Seite 2. Verfügbar unter: 

https://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/06879.pdf. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1224059/umfrage/umfrage-in-deutschland-

zu-einstellungen-zum-thema-nachhaltigkeit/. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 2021. 

  Sarah Ahrens: Umfrage zu beliebten Maßnahmen eines nachhaltigen Konsums in 

Deutschland 2019. 29. Jänner 2020. Verfügbar unter: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/895141/umfrage/beliebte-massnahmen-zum-

nachhaltigen-konsum-in-deutschland/#statisticContainer. Zuletzt aufgerufen am 1. Mai 

2021. 

10. Доколко мога да се доверя на органичните сертификати/печати? Какво 

точно е това? Какви контролни органи има и на какво трябва да обърна 

внимание, за да ги разпозная?  
Органичните печати са проектирани да намалят сложността при производството на 

стоки като храни и по този начин да дадат на потребителя по-добър преглед при 

вземане на решения за покупка. Органичните сертификати/печати се основават на 

(минимални) критерии, които трябва да бъдат изпълнени, за да може дадена храна да 

носи съответния печат.  

Мнозина са запознати с държавния органичен сертификат, който съществува от 2001 г. 

Той отстоява критериите на екологичния регламент на ЕО. Има също така печати, които 

надхвърлят тези дефинирани стандарти и са разработили още и собствени критерии, в 

Германия напр. Demeter, Bioland, Naturland и Biopark Ökologischer Landbau. Освен това 

има сертификати, които не отговарят на тези органични стандарти, но вземат предвид 

избрани аспекти, като Нойланд (подходящо за вида, екологично животновъдство, без 

генно инженерство, Fairtrade (не е задължително да бъде и биологично)), MSC и 

ÖkoTest. (вижте за преглед: bund.net) 

https://lunamag.de/2017/01/nachhaltig-leben-mit-kindern-das-geht-hier-die-besten-tipps/
https://lunamag.de/2017/01/nachhaltig-leben-mit-kindern-das-geht-hier-die-besten-tipps/
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Ако върху продуктите няма биологичен печат от ЕС или германски органичен печат, те 

вероятно не са биологични продукти. Етикетите като „контролирано отглеждане“ или 

„близо до природата“ също не означават органична храна. Тук няма независим 

контрол и тези условия не са защитени.  

Термините „органичен“ и „еко“, от друга страна, са защитени и изискванията на 

биологичния регламент на ЕО трябва да бъдат спазени за етикетирането им. Ежегодно 

се проверява дали се използва германският печат или печатът на ЕС.  

Бързо става очевидно, че сега има голям брой „органични“ печати и че някои 

производители дори са разработили свои собствени. По принцип може първоначално 

да се каже като положителен аспект, че появата на сертификата е повишила както 

осведомеността на потребителите, така и факта, че производителите и доставчиците 

трябва да се справят по-добре с техните производствени процеси. Следователно чрез 

тези печати на различни нива се осъществява известна екологична комуникация. От 

друга страна, действителната цел, намаляване на сложността, се отдалечава поради 

големия брой сертификати, тъй  като потребителят сега трябва да се справя сам с 

печатите и до известна степен да „разгръща“ тяхната сложност, за да разбере какво 

всъщност представляват.  

За това обикновено е достатъчно бързо търсене в интернет. Но какво означава, ако 

млякото идва от крава, която трябва да е извън обора поне 120 дни в годината в 

продължение на 6 часа дневно? Това достатъчно ли е за крава? Подходящо ли е за 

вида? В този момент или трябва да отделите време, за да се занимаете интензивно със 

специализирана литература в научната област, или да се доверите на експертите, 

създали печата. 

Органичният регламент на ЕО предвижда, наред с други неща: „отказ от химико-

синтетични пестициди и торове, животновъдство с възможности за отглеждане и на 

открито, забрана за генно инженерство и ограничена употреба на добавки. Освен това 

95 процента от съставките на продукта трябва да идват от биологични ферми. Трябва 

да се спазват и минималните стандарти в животновъдството: Дневната светлина и 

достъпът до външна зона са задължителни. Животните да  имат повече място, 

отколкото в конвенционалните жилища. “(Източник: 

https://www.bund.net/massentierhaltung/haltungskennzeichnung/bio-siegel/) 

И така, какво да правим с тази информация сега? На първо място, може да се каже, че 

„един” сертификат  е по-добър от „без“ сертификат. Препоръчваме обаче да се 

запознаете с най-важните печати на вашата собствена държава (напр. Немски 

органични печати, органични печати от ЕС, Demeter, Naturland, Bioland) и първоначално 

да сте скептични към неизвестни  печати и собствени печати. Ако се интересувате, 

можете първо да ги снимате и да ги изследвате на спокойствие. Сертификатът  не може 

да ни спести етичният дебат по отношение на продукти с потенциално голям 
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екологичен отпечатък (месо, екзотични суперхрани и др.). Според нас основната цел 

трябва да бъде да се осигури на възможно най-много хора възможно най-

висококачествени биологични храни. Биологичната храна трябва да бъде достъпна за 

всеки. Като цяло няма какво да се каже срещу органичните яйца от магазина с 

отстъпки, ако те имат подходящия органичен печат. 

 

11. Колко вода се замърсява при измиване на косата с конвенционален 

шампоан и колко време отнема разграждането / пречистването / 

избистрянето на водата? Какви алтернативи на конвенционалния 

шампоан има и колко полезни са те?  
 

Отпадъчните води се избистрят постепенно: първо, пясъкът, други груби частици и 

плаващи вещества като масло и грес, се отделят механично. Това е последвано от 

биологично пречистване от бактерии в аерационен резервоар. 

За остраняване на нежеланите компоненти на отпадъчните води се използват 

механични (наричани още физически), биологични и химични процеси. Съвременните 

пречиствателни станции за отпадъчни води са съответно тристепенни, като по един тип 

процес е на преден план във всеки етап на пречистване. Първата пречиствателна 

станция за отпадни води на континентална Европа е пусната във Франкфурт на Майн 

през 1882 г. 

Водата се задържа в първичния утаител за около два часа. В този голям, правоъгълен 

или кръгъл басейн свободно плуващите вещества се утаяват  на дъното. Тази сурова 

утайка се изсмуква, сгъстява и транспортира в септична яма. 

 

Приблизителен състав на шампоан 

Косата и скалпът обикновено се мият с агресивни 

почистващи вещества, които вместо да се грижат за 

тях, ги покриват  с евтини заместители като силикон 

или поликватерний. Скритите лоши състояния водят 

до дехидратация и по този начин увеличават 

производството на себум. В резултат на това косата 

ви се омазнява по-бързо и трябва да я миете по- 

често, което от своя страна увеличава търсенето на химически продукти за почистване 

и поддържане. 
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Aлтернативи: Без шампоан, става ли? 

Тенденцията към измиване без шампоан (= NoPoo) следователно не е изненадваща. 

Методът NoPoo обикновено използва естествени помощни средства за почистване като 

нишесте, луга или сапонини под формата на кестени, ръжено брашно, почва от лава, 

естествени сапуни за коса или сода за хляб. Но също така има и методи без добавки 

като изчистване на себума самостоятелно (= only sebum) или измиване само с вода (= 

only water). 

Източници: https://www.smarticular.net/ohne-shampoo-haare-waschen/ 

Нулеви отпадъци: устойчиво измиване на косата  

Тъй като много конвенционални шампоани съдържат противоречиви съставки като 

силикон, повърхностно активни вещества и изкуствени аромати, все повече хора се 

обръщат към алтернативни продукти за грижа и изпитани домашни средства. 

Естествените помощници като лечебна пръст, ръжено брашно и сода бикарбонат са 

особено популярни и ефективни. 

Голямо предимство на алтернативните препарати е, че те произвеждат по-малко 

отпадъци и са по-евтини. Освен това не съдържат съмнителни съставки, които са 

вредни за хората или за околната среда. И на косата, и на скалпа обаче е необходимо 

известно време, за да свикнат. Процесът на измиване също е необичаен, тъй като тези 

методи естествено нямат пяна или аромат като конвенционалните шампоани. 

 

12. Колко полезни са органичните почистващи препарати? По-добри ли са 

продуктите за околната среда или само пластмасовите опаковки са 

направени от рециклиран материал? Какво означава 96% 

биоразградими? Какви са другите 4%? 
 

Въпросът за това колко полезни са органичните почистващи препарати е вълнуващ, тъй 

като терминът биологично почистващо средство не е защитен. Задължаващо 

обозначение обаче е екологичното цвете на ЕС (екомаркировка на ЕС) или Синият 

ангел.  

Съществува и доброволната „Инициатива за устойчиво почистване“ (A.I.S.E. или 

cleanright.eu), Eco-Cert, ECO Garantie и много самопровъзгласени рекламни обещания. 

Рекламираните или етикетирани с него продукти са по-малко вредни за околната среда 

от конвенционалните сравними продукти. Нещо по-различно са рекламните обещания 

за опаковки - които тук само оценяваме като подчинени, защото - при условие, че се 

изхвърлят правилно - трябва да става дума преди всичко за въздействието върху 
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околната среда поради съставките на съответните почистващи препарати (измиващи 

активни вещества / детергенти).  

„Химикалите във водата - Поне една трета от химикалите, които попадат в 

отпадъчните води чрез измиване и почистване, са токсични, тоест отровни за 

организмите. Това важи особено за повърхностно активните вещества, които разтварят 

мръсотията. Аромати, фосфати, пълнители, както и антибактериални съставки и 

консерванти често са трудни за разграждане и се задържат във водни басейни в 

продължение на десетилетия. В резултат на това стоящата вода може да стане твърде 

солена и флората и фауната  да бъдат унищожени. Биоцидите в дезинфектантите  

почистват микроорганизмите във водата. Регламентът на ЕС относно почистващите 

препарати предвижда, че повърхностно активните вещества трябва да бъдат 

биоразградими. Той регулира етикетирането на продуктите и максималното съдържание 

на фосфор. Заедно с други закони за отпадъчните води и химикалите, използването на 

екотоксични и слабо разградими вещества се намалява, но не се предотвратява.“ (NABU 

2018: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-

leben/alltagsprodukte/10507.html)  

Шепа почистващи препарати (препарат за миене на съдове, универсален / неутрален 

почистващ препарат, почистващ препарат за баня, почистващо мляко) са достатъчни за 

повечето процеси на почистване. Те се предлагат и в супермаркети и дрогерии в 

екологично чисти версии, които са 100% биоразградими. Повечето от тях също така 

могат да бъдат направени саморъчно (https://www.smarticular.net/rezepte-fuer-

allzweck-reiniger-putzen-ohne-chemische-keule/).    

Всичко това е очевидно за предпочитане пред други продукти, които биват 

рекламирани с твърдения като разградимост от (само) феноменални 96% 

(„биоразградими според теста на ОИСР). По отношение на законовото изискване за 

разградимост на повърхностно активните вещества: 

„Често има спецификации на производителите на детергенти и почистващи 

препарати, според които използваните там повърхностноактивни вещества се 

определят като биоразградими, тъй като „напълно отговарят на всички законови 

изисквания по отношение на биоразградимостта“. Тестовете в съответствие с 

Директиви на ЕС 82/242 / ЕИО или 82/243 / ЕИО (или в съответствие с десетте 

разпоредби на германския Закон за детергентите и почистващите препарати) 

предвиждат обаче само, че "анионни и нейоногенни тензиди трябва да бъдат 

разградени (първична биоразградимост) по отношение на техния измиващ ефект 

80 процента , респективно че пълната биоразградимост (минерализация) на 

повърхностноактивните вещества в детергентите трябва в рамките на 

двадесет и осем дни да е най-малко 60% ". Катионните повърхностноактивни 

вещества не се вземат предвид при задължителните процедури за изпитване. 

Тестовите процедури изследват само първичното разграждане. Всяко по-
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нататъшно разграждане на изпитваното вещество, както е описано в тестовете 

на ОИСР, не се разглежда тук. Що се отнася до много други почистващи препарати, 

няма законово предписани правила за изпитване на катионни и амфотерни 

повърхностноактивни вещества.“ 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Biologische_Abbaubarkeit) 

Наред с повърхностно активните вещества, почистващите препарати могат да съдържат 

следните компоненти, които са трудни или невъзможни за разграждане (биологично и 

химически) (https://utopia.de/ratgeber/die-schlimmsten-inhaltsstoffe-in-

reinigungsmitteln/): 

• Ароматите са сложни съединения, които са трудни за напукване и следователно 

трудно се разграждат. Някои аромати, независимо дали са синтетични или естествени, 

като популярния лимонен, могат да причинят алергии или да бъдат токсични за 

водните организми. 

• Избелващите и оптичните избелители също са трудни за разграждане. В случай 

на избелващи средства, тези на основата на хлор са особено трудни от гледна точка на 

околната среда, тъй като те увреждат водните организми сами по себе си и са 

възможни токсични съединения или реакции, ако бъдат разградени. Някои вещества, 

използвани като оптични избелители, могат да предизвикат алергии. 

• Продуктите с "антибактериални" свойства (така наречените хигиенни 

почистващи препарати или дезинфектанти) са екотоксикологично силно съмнителни. 

Дезинфектантите често съдържат хлорни съединения, които могат да раздразнят 

дихателните пътища. Освен това съставки като триклозан многократно се свързват с 

хормонални ефекти и рак. Други съставки като изопропанол, формалдехид, амониеви 

съединения или аромати също се считат за вредни за здравето. Съществуват също 

доказателства, че широкото използване на антибактериални агенти може да доведе до 

резистентност при микроорганизмите. И при това се използват хлор, формалдехид и 

други отрови. 

• Консервантите са слабо биоразградими, токсични за водните организми и 

частично се натрупват в околната среда. Някои също могат да предизвикат алергии при 

хората. Вредният формалдехид може да причини главоболие, дразнене на лигавиците, 

гадене, проблеми с дишането, както и астма и алергии и се счита за канцерогенен. 

Съответните продукти могат да съдържат максимална концентрация от 0,2 процента. 

Продукт с концентрация от 0,1 процента или повече трябва да носи надпис „съдържа 

формалдехид“.  

• Микропластмасите и (течните) пластмасови съединения също могат да се 

съдържат в почистващи продукти (почистващи препарати за керамични  плотове и др.) 
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И са трудни за разграждане или устойчиви и могат да имат хормонални ефекти върху 

голямо разнообразие от организми.  

 

13. Какви проблеми създава алуминиевото фолио / алуминий? Какви са 

алтернативите? Как се произвежда алуминият и как се използва? 
 

Алуминият е изключително лек, гъвкав, топлоустойчив и проводящ - и следователно е 

един от най-популярните метали. Откакто е добит за първи път преди около 130 

години, потреблението му непрекъснато нараства. Германия е на първо място в света 

по потребление на алуминий - следвана от САЩ и Япония. 

Напоследък, обаче, металът е изпаднал в немилост: от различни страни се подозира,  

че алуминият има вредно въздействие върху здравето ни, вероятно дори 

благоприятства развитието на рака и болестта на Алцхаймер - ключова дума: 

дезодоранти, съдържащи алуминий. Алуминият може да увреди нервната система и да 

наруши метаболизма на костите. 

По природа алуминият не се намира свободно в земните пластове, а винаги е част от 

връзка с други вещества. Рудният боксит е от значение за добива на алуминий. Състои 

се от около 60 процента алуминий и се добива от земята при открит добив. В момента 

алуминият се добива главно в Австралия, Китай, Бразилия, но също така в Гвинея, 

Индия и Ямайка. В много от тези страни първобитните и тропическите гори трябва да 

бъдат изсечени, за да се получи бокситът. 

Отпадъчния продукт, червената кал,  се състои от много токсични химикали, например 

съдържа олово и други тежки метали и не може да бъде преработена допълнително. 

Процесът на електролиза за превръщане на алуминиев хидроксид в алуминий е 

изключително енергоемък. 

Алуминият не се използва само като опаковъчен материал, а намира приложение и в 

широк спектър от индустрии: в транспорта (например автомобилна или самолетна 

конструкция), в строителния сектор (например рамки на прозорци), в трайни 

потребителски стоки (например кухненски уреди) , в производството на 

електроенергия (например високоволтови линии) и в машиностроенето. 

Пресовани алуминиеви продукти като алуминиеви кутии или капачки за кисело мляко 

също са проблем. Ако алуминият се стопи тук за рециклиране, от свръхналягането 

могат да се отделят дълготрайни органични токсини. 

Алуминиевото фолио е едно от най-големите нововъведения, което улеснява живота 

ни. Фолиото е алуминиев лист, който е навит на руло и е по-тънък от 0,2 милиметра и 

най-често се използва при готвене.  
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Този продукт обаче не е биоразградим като пластмасата. Това означава, че може да 

остане в земята дълги години, без да се деформира. Изхвърлените части са леки и дори 

при правилно изхвърляне могат да бъдат отнесени от вятър или вода и след това да 

попаднат на неподходящи места като морета, реки и др. Повечето парчета домакинско 

алуминиево фолио не се рециклират, защото са твърде замърсени. Алтернативата е да 

се използва фолио за многократна  употреба, което е по-скъпо, но здраво, и може да се 

използва за стотици готварски процеси. 

Aлтернативи за алуминиевото фолио: 

- за превозване на храна: Хартиени пликове, стабилни пластмасови кутии (без 

BPA!) или още по-добре кутии за обяд от стъкло или неръждаема стомана (напр. От 

ECO Brotbox **), опаковки за хляб за многократна употреба (например Bee’s Wrap) 

- за съхранение / замразяване / покриване на храна: Буркани за прясна храна / за 

фризер, празни стъклени буркани, похлупаци за сирене, просто чиния или купа с 

подходящ размер, за да ги покриете  

 

- Ако трябва да е фолио: 

предпочитайте да използвате прозрачно фолио - това също е вредно за околната 

среда, но според еко теста се справя малко по-добре от алуминиевото фолио. 

Източници: 

https://www.conserve-energy-future.com/is-aluminum-foil-recyclable.php 

https://itsahealthylifestyle.org/2018/12/02/aluminium-foil-whats-the-big-deal/ 

https://utopia.de/galerien/alternativen-zu-aluminiumprodukten/#1 

 

Заключение 
 

Щастливи сме, че намерихме толкова много отговори на ежедневни въпроси на 

европейските семейства относно устойчивостта и се надяваме, че можем да помогнем  

на много хора по пътя им към по-устойчив живот. За допълнителни въпроси относно 

проекта или съдържанието, поместено тук, моля, свържете се с нас на 

info@systemeinbewegung.de.  

https://utopia.de/galerien/alternativen-zu-aluminiumprodukten/#1
mailto:info@systemeinbewegung.de
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